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● Tin Giáo Dục Nghề Nghiệp / Đào Tạo Nghề ●  

Chính Sách 

 

Đảm Bảo An Toàn Cho Trường Nghề Trước Diễn Biến Phức Tạp Của Dịch Covid-19 

 

Tổng cục GDNN đã yêu cầu Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo 

các cơ sở GDNN trên địa bàn tuân thủ nghiêm túc các chỉ đạo cụ thể của Ban Bí thư, Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đặc 

biệt là việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, hạn chế tập trung đông người, thường xuyên khử 

khuẩn theo thông điệp 5K của Bộ Y tế. Đáng chú ý, 1.000 công nhân Công ty Poyun hiện đang 

được cách ly tập trung tại Trường trung cấp nghề Việt Nam-Canada. Tại đây cũng chuẩn bị xây 

dựng bệnh viện dã chiến thứ 3 của Hải Dương, dự kiến hoàn thành vào ngày 6.2. (VietnamBiz, 

Thanh Nien, Bao Dan Sinh Ngày 30/1) 

 

28 Tỉnh, Thành Cho Học Sinh Nghỉ Học Vì Dịch COVID-19 

 

Tính tới ngày 2/2, cả nước có 28 địa phương đã cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học vì dịch COVID-

19. Căn cứ tình hình dịch bệnh tại địa phương, sở GD&ĐT phối hợp với các đơn vị có liên quan 

tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định việc cho trẻ em mầm non, 

học sinh phổ thông, học viên trong các cơ sở giáo dục thường xuyên nghỉ học. (Tin Tuc, Lao 

Dong, Tien Phong Ngày 1/2) 

 

Đảm Bảo An Sinh Xã Hội, Phục Hồi Lao Động - Việc Làm: Triển Vọng Năm 2021 

 

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã có 

bài viết riêng cho TTXVN, với nhan đề: “Đảm Bảo An Sinh Xã Hội, Phục Hồi Lao Động -Việc 

Làm, Bài Học Năm 2020, Triển Vọng Năm 2021”. Theo đó, ông liệt kê bốn phương pháp cho 

Việt Nam nhằm vượt qua những khó khan và tận dụng các cơ hội trong và sau dịch COVID-19, 

bao gồm: Một là, cần tập trung ban hành các chủ trương và thể chế hóa cơ chế, chính sách nhằm 

phát triển thị trường lao động đồng bộ và hiện đại. Những định chế quan trọng của thị trường lao 

động hiện đại cần được khuyến khích, tạo điều kiện, hỗ trợ, đầu tư để phát triển như: Hệ thống 

trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp dịch vụ việc làm, sàn giao dịch việc làm hiện đại có 

thể kết nối toàn quốc và quốc tế, các công ty cho thuê lao động; hệ thống lưới an sinh xã hội đỡ 

rủi ro như các quỹ bảo hiểm xã hội, xây dựng quỹ bảo hiểm thất nghiệp trở thành quỹ bảo hiểm 

việc làm và thực sự thành một định chế quản trị và điều phối thị trường lao động hiện đại. Hai là, 

xây dựng một hệ thống quản trị lao động hiện đại, minh bạch, mà trong đó hệ thống thông tin và 

dự báo thị trường lao động đa tầng, đa lĩnh vực được xây dựng và củng cố. Một phần lao động có 

quan hệ lao động chưa chính thức có thể chuyển sang quan hệ lao động chính thức. Ba là, Nhà 

nước cần quan tâm tới việc dịch chuyển lao động, việc làm theo địa lý, đảm bảo có cơ cấu phân 

bổ lao động việc làm hợp lý trên toàn quốc, có cơ chế khuyến khích dịch chuyển cung cầu lao 

động khai thông thị trường, linh động hỗ trợ các địa bàn thị trường yếu kém. Cơ chế chính sách 

nhằm liên kết với thị trường việc làm quốc tế, hình thành cơ chế kết nối cung cầu tự động giữa 

thị trường trong và ngoài nước thông qua các sàn giao dịch việc làm quốc tế có quản trị hiện đại 

và minh bạch. Bốn là, đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, đặc biệt tập trung phát triển giáo 

https://vietnambiz.vn/hai-benh-vien-da-chien-o-hai-duong-da-tiep-nhan-153-benh-nhan-covid-19-20210130212939319.htm
https://thanhnien.vn/thoi-su/truong-nghe-viet-nam-canada-tiep-nhan-1000-nguoi-cach-ly-chuan-bi-dung-bv-da-chien-1336650.html
https://baodansinh.vn/dam-bao-an-toan-cho-hssv-truong-nghe-truoc-dien-bien-phuc-tap-cua-dich-covid-19-20210129191930088.htm
https://baotintuc.vn/giao-duc/16-tinh-thanh-cho-hoc-sinh-nghi-hoc-vi-dich-covid19-20210201075954310.htm
https://laodong.vn/giao-duc/16-tinh-thanh-cho-toan-bo-hoc-sinh-nghi-hoc-de-phong-chong-covid-19-876224.ldo
https://laodong.vn/giao-duc/16-tinh-thanh-cho-toan-bo-hoc-sinh-nghi-hoc-de-phong-chong-covid-19-876224.ldo
https://www.tienphong.vn/giao-duc/hang-loat-dia-phuong-cho-hoc-sinh-nghi-hoc-nghi-tet-nguyen-dan-som-1787283.tpo


 

 

dục nghề nghiệp để có nguồn cung lao động chất lượng. Mạnh dạn chuyển đổi hệ thống phổ 

thông trung học cơ sở, như các nước phát triển đã làm, theo hướng phân luồng học nghề và văn 

hóa để sau 3 năm có trình độ trung cấp và cao đẳng nghề, có thể liên thông kỹ sư thực hành hoặc 

cử nhân thực hành. Đổi mới hệ thống giáo dục, nâng cao chất lượng thông qua việc trao tự chủ 

cho thị trường, xây dựng thương hiệu cơ sở giáo dục, để thị trường giáo dục nghề nghiệp phát 

triển. Cần đẩy mạnh cấp chứng chỉ kỹ năng nghề cho người lao động, thông quan sự phối hợp 

giữa cơ quan quản lý nhà nước và các hiệp hội, nhằm tạo sự minh bạch trong giao dịch thị trường 

việc làm, thuận lợi cho cả người lao động và doanh nghiệp trong kết nối cung cầu. Nhìn lại năm 

2020, Bộ trưởng cho rằng Việt Nam có thể sớm trở lại trạng thái bình thường nhờ có vắc xin 

COVID-19; và dịch COVID-19 nêu bật khả năng phục hồi và sức hấp dẫn của Việt Nam đối với 

các khoản đầu tư nước ngoài cũng như nhấn mạnh những điểm yếu của thị trường lao động Việt 

Nam như nguồn thông tin hạn chế, cơ cấu yếu kém, tỷ lệ lao động không có hợp đồng cao,… 

(BNews Ngày 26/1) 

 

Doanh Nghiệp Chịu Tác Động Kép Khi Tăng Lương Tối Thiểu Vùng 2021? 

 

Liên quan tới đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động 

Việt Nam, phía đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng với các 

doanh nghiệp trong ngành may mặc và da giày đang bảo lưu quan điểm chưa nên tăng lương 

trong năm 2021. Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, năm 2020 dù bị tác động bởi đại 

dịch Covid-19 và thiên tai nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước ta vẫn duy trì ở mức gần 

3%, là cơ sở để đề xuất tăng lương để đảm bảo mức sống cho người lao động. Trái ngược với 

quan điểm trên, phía doanh nghiệp – những đối tượng trực tiếp chịu tác động khi tăng lương tối 

thiểu vùng lại cho rằng chưa nên tăng trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt ở các doanh nghiệp thâm 

dụng lao động. Ông Trương Văn Cẩm, Tổng thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho rằng, tình 

hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, việc tăng lương là vấn đề rất tế nhị trong bối 

cảnh hiện nay. Do đó, chưa nên đề cập đến chuyện tăng lương trong thời điểm này. Bà Phan Thị 

Thanh Xuân, Tổng thư ký Hiệp hội Da - Giày- Túi xách Việt Nam cũng đề nghị không điều 

chỉnh tiền lương tối thiểu vùng trong năm 2021 và kiến nghị nên giãn việc tăng lương tối thiểu từ 

3 - 5 năm để doanh nghiệp có thời gian phục hồi sản xuất, khi hoạt động ổn định mới có điều 

kiện tăng lương cho người lao động. Đại diện giới chủ, ông Hoàng Quang Phòng, Phó chủ tịch 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng bảo lưu quan điểm chưa nên tăng 

lương trong năm 2021. Theo Phó chủ tịch VCCI, mục tiêu trước mắt là bảo vệ hệ thống doanh 

nghiệp hiện có, bảo vệ việc làm rồi mới tính đến chuyện tăng lương. Các chuyên gia cũng cho 

rằng việc chưa tăng lương tối thiểu vùng cũng là cách để giảm gánh nặng tài chính cho doanh 

nghiệp để tiếp tục phục hồi, phát triển và tạo việc làm cho người lao động. (VnEconomy Ngày 

26/1) 

 

Bộ Quốc Phòng Trả Lời Cử Tri Về Sửa Đổi Nghĩa Vụ Quân Sự 

 

Bộ Quốc phòng cho biết sẽ tăng cường các biện pháp quản lý, đăng ký NVQS và tuyển chọn, gọi 

công dân nhập ngũ hằng năm; thực hiện đúng quy trình, quy định, kết hợp vận động, giáo dục 

với bắt buộc thực hiện, nếu cố ý vi phạm thì kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật hoặc 

buộc phải cưỡng chế thực hiện NVQS; làm tốt công tác chính sách, đào tạo nghề và tạo việc làm 

đối với bộ đội xuất ngũ; đồng thời, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm để bảo đảm công 

https://bnews.vn/dam-bao-an-sinh-xa-hoi-phuc-hoi-lao-dong-viec-lam-bai-hoc-nam-2020-trien-vong-nam-2021/184901.html
https://vneconomy.vn/doanh-nghiep-chiu-tac-dong-kep-khi-tang-luong-toi-thieu-vung-2021-20210126131231922.htm


 

 

bằng xã hội trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm tại địa phương. Cử tri 

Hải Phòng cho rằng để hoàn thành công tác tuyển quân hàng năm đề nghị Chính phủ và các địa 

phương cần có cơ chế, chính sách thiết thực hơn nữa động viên các tân binh yên tâm lên đường 

nhập ngũ như: Thăm hỏi, tặng quà, đảm bảo hỗ trợ học nghề, tạo việc làm sau khi xuất ngũ,.... 

Điều 50 Luật NVQS năm 2015 và Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ 

quy định một số chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân 

nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ; theo đó, đã quy định: Hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa 

vụ tại ngũ, khi xuất ngũ được hưởng trợ cấp xuất ngũ, trợ cấp tìm việc làm và cấp thẻ học nghề 

với mức bằng 12 tháng lương cơ sở; được ưu tiên trong thi tuyển, tuyển dụng; được tiếp nhận 

vào học tập, nếu có giấy gọi nhập học trước lúc nhập ngũ; được bảo lưu kết quả học tập tại các 

trường; được tiếp nhận lại nơi làm việc trước khi nhập ngũ và một số chế độ chính sách khác. 

(MOD Ngày 28/1) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ● 

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Giảng Viên Cơ Khí LILAMA 2 Được Nâng Cao Kỹ Năng Về Bảo Trì Và Sửa Chữa Máy 

Chuyên Sâu 

 

Khóa đào tạo “Hướng dẫn bảo trì và sửa chữa máy cho Giảng viên nghề Cơ khí Xây dựng” cho 

mười Giảng viên khoa Cơ khí, trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 (LILAMA 2) 

được tổ chức từ ngày 11-23/01. Đây là khóa đào tạo nâng cao về chuyên môn do Giảng viên có 

kinh nghiệm từ khoa Cơ khí trường LILAMA 2 thực hiện và được tổ chức tại LILAMA 2. Khóa 

bảo trì cơ bản đã được thực hiện vào tháng 11/2020. Hiện tại, mười Giảng viên nghề Cơ khí Xây 

dựng đã được cấp chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo. Thầy Bùi Quang Vinh, Giảng viên của 

khóa đào tạo, cho biết: “Công tác bảo trì rất hữu ích cho việc dạy học hàng ngày. Các học viên 

của khóa đào tạo đều đã có cơ hội học hỏi quá trình bảo trì, sửa chữa các máy gia công cơ khí và 

cấu tạo của các bộ phận máy. Ngoài ra, họ cũng xây dựng những phương pháp sư phạm để 

truyền đạt các kiến thức này cho sinh viên sau khóa học.” “Xuyên suốt thời gian học, tôi đã được 

trang bị kiến thức chuyên sâu về cách bảo dưỡng hai loại máy thông thường là máy tiện và máy 

phay. Tôi cũng rất vui khi tiếp thu kiến thức và kinh nghiệm từ các học viên khác, đặc biệt là trao 

đổi về các phương pháp để giảng dạy cho sinh viên và công tác quản lý xưởng thực hành hiệu 

quả”, thầy Nguyễn Ngọc Tuấn, một thành viên tham gia khóa đào tạo chia sẻ. Khóa đào tạo này 

được tổ chức trong khuôn khổ Hợp phần “Hỗ trợ các Trường đào tạo nghề Chất lượng cao”, 

thuộc Chương trình Hợp tác Việt-Đức “Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam”. Chương trình được 

tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), đồng thực hiện bởi Tổ chức 

Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam. (TVET Ngày 2/2) 

 

Việt Nam Trở Thành Quốc Gia Có Lao Động Nước Ngoài Nhiều Nhất Ở Nhật Bản 

 

Các số liệu thống kê mới nhất của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) cho hay 

năm 2020, Việt Nam đã lần đầu tiên vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia có lao động 

nước ngoài nhiều nhất ở Nhật Bản, với 443.998 người. Theo MHLW, tổng số lao động nước 

ngoài làm việc ở Nhật Bản (tính đến cuối tháng 10/2020) tăng cao kỷ lục lên 1.724.328 người, 

bất chấp sự bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, tăng khoảng 65.000 người so với 

http://mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZPLjuIwEEW_pT8AxU54Lk3Iw8E4xHl7gxxgQt4kBGjy9ZMZtWbX05uZrlqVdFXn3pJK4lIk8Vo8slT0WVOL8tfM5wcdUbZcQwSWUAcAK7I3JRssA1uRQikC04Obg87evormdVL3wSbCg79i1L3YEEXu_RZyS5SpV5TW0RN-E_RxYWW1qFSRGLxNKpa21Z0nltsK2WpEe-kEvxatdQ-FUVYVYtql5cakUDfqbFx9cPIs2J4ENO4qWh9t3V2NRuPRKPikEPg6B_8tUQ1kThcEgCUxZgAj02crR1EAUj4Ef0HEo2DxKWQrS97HsV5XPBQDywdGab6DdMBPmAQ7WnQB9TRATy6kGnhBDZJ-4wwewpkDd_kheDeZ7yMT30X0fHv7Auh-N1AF_xto2KYOsOVZM9d25BH9zQm3_x5oSTwtm2T8tYDEHdnccKpp4eEa99y7VBjaahSYJ-SzB2kGbK3Okz4_ltaiqy1N2NP9tSZrJ2v6U7Inj3jC5qgnbaGW0fmcqgkp82WJ9tXRVp2wBztZz6hzGFdOu1nMnwszFvPHY7IWCSLuj35dM9bS4Knv_eIG5KJahgPF_cuG2u2ezxfzTqlnvkTNpjpL1-pB5mwJ_7SSvv0EtB_MUA!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.tvet-vietnam.org/vi/article/1868.gi%E1%BA%A3ng-vi%C3%AAn-c%C6%A1-khi-lilama-2-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-n%C3%A2ng-cao-k%E1%BB%B9-n%C4%83ng-v%E1%BB%81-b%E1%BA%A3o-tr%C3%AC-v%C3%A0-s%E1%BB%ADa-ch%E1%BB%AFa-m%C3%A1y-chuy%C3%AAn-s%C3%A2u.html


 

 

cùng kỳ năm trước đó. Đây là năm thứ tám liên tiếp số lao động nước ngoài ở Nhật Bản lập kỷ 

lục mới. (VTV, BNews, Tin Tuc Ngày 1/2) 

 

Tăng Cường Hợp Tác Đánh Giá Kỹ Năng Nghề Quốc Gia Với Nhật Bản 

 

Chiều ngày 28/1 đã diễn ra cuộc họp trực tuyến Công tư (PPJC) giữa Bộ Y tế và Phúc lợi Nhật 

Bản và Tổng cục GDNN nhằm đánh giá kết quả thực hiện dự án Dự án thúc đẩy hệ thống đánh 

giá kỹ năng nghề (SESPP) trong năm 2020 và đề xuất kế hoạch năm 2021. Đến nay, dự án 

SESPP đã và đang chuyển giao công nghệ đánh giá kỹ năng nghề cho 7 nghề, gồm: Tiện, Phay, 

Đo kiểm cơ khí, Điều khiển tuần tự , Lắp cáp mạng thông tin, Đo vẽ cơ khí; Bảo trì hệ thống 

điện; trong đó:05 nghề (Tiện, Phay, Đo kiểm cơ khí, Điều khiển tuần tự , Lắp cáp mạng thông 

tin) được thực hiện từ năm 2015, tuy nhiên từ năm 2018, phía Nhật dừng tài trợ cho nghề Lắp 

cáp mạng thông tin mặc dù chưa đủ xong chu trình chuyển giao gồm 4 giai đoạn, chưa chuyển 

giao đề thi cho phía Việt Nam. Theo ý kiến của ông Tokiwa, đại diện Bộ Y tế - Lao động và 

Phúc lợi Nhật Bản, Nhật Bản chỉ giới thiệu về các kinh nghiệm của Nhật Bản cho Việt Nam; các 

nghề phía Nhật Bản chuyển giao là các nghề có trong hệ thống đánh giá của Nhật Bản và phía 

doanh nghiệp Nhật Bản có nhu cầu lao động. Theo TS Nguyễn Chí Trường, Vụ Trưởng Vụ Kỹ 

năng nghề, Hiên nay có một số khó khăn trong quá trình phối hợp với phía Nhật Bản thực hiện 

dự án SESPP. Phía Việt Nam rất bị động trong việc thực hiện dự án, vì đến tận tháng 5, 6, phía 

Nhật mới báo dự án SESPP có tiếp tục thực hiện hay không, phía Vụ Kỹ năng nghề không thể 

xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện dự án SESPP dài hạn cũng như có kế hoạch từ đầu năm, 

không có bất kỳ nguồn kinh phí nào cho hoạt động dự án nên quá trình thực hiện gặp khó khăn. 

Để dự án được hoạt đồng hiệu quả lãnh đạo Vụ Kỳ năng nghề Đề xuất hoạt động SESPP năm 

2021. Phía Nhật Bản có thỏa thuận trong việc hợp tác thực hiện dự án SESPP theo giai đoạn 

hoặc theo từng năm giữa đại diện của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản với Tổng cục 

Giáo dục nghề nghiệp (Vụ Kỹ năng nghề) để phía Việt Nam có thể chủ động xây dựng kế hoạch 

hợp tác phù hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu xuất dự án. Trong thỏa thuận nêu trên có đề 

cập đến: Những nội dung mà Vụ Kỹ năng nghề đã đề xuất tại cuộc họp công tư năm 2019, như: 

công nhận cho những người được dự án SESPP cấp chứng nhận đánh giá viên hoặc đạt yêu cầu 

tại kỳ đánh giá; tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về phát triển hệ thống đánh giá kỹ năng 

nghề của Nhật Bản, những khó khăn phía Nhật đã phải đối mặt; tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo, 

bồi dưỡng kỹ năng đánh giá kỹ năng nghề; tổ chức một số hoạt động về truyền thông nhằm 

thông tin cho các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản về dự án 

SESPP. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Việt Hương bày tỏ lòng biết 

ơn về sự giúp đỡ Nhật Bản đã có nhiều hoạt động giúp đỡ Việt Nam trong thời gian vừa qua. Về 

Dự án SESPP đã được triển khai tại Việt Nam 20 năm qua cho thấy đã có tác động tích cực đến 

hệ thống đánh giá kỹ năng nghề của Việt Nam phù hợp với nhiều quốc gia trong khu vực và thế 

giới. (Dan Tri, Bao Dan Sinh Ngày 29/1) 

 

Đại Sứ Hàn Quốc: Việt Nam Sẽ Trở Thành Đầu Tàu Phát Triển Của Đông Nam Á 

 

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan khẳng định, Việt Nam là một trong bốn trọng tâm 

hợp tác kinh tế với Hàn Quốc; đồng thời tin tưởng rằng, Việt Nam trong tương lai chắc chắn sẽ 

trở thành đầu tàu phát triển của khu vực Đông Nam Á và là công xưởng mới của thế giới. Để 

chuyển đổi sang lĩnh vực chế tạo công nghệ cao, ông Park Noh Wan cho rằng, Việt Nam cần cải 

https://vtv.vn/kinh-te/viet-nam-tro-thanh-quoc-gia-co-lao-dong-nuoc-ngoai-nhieu-nhat-o-nhat-ban-20210201195909729.htm
https://bnews.vn/viet-nam-la-nuoc-co-luc-luong-lao-dong-lon-nhat-tai-nhat-ban/185559.html
https://baotintuc.vn/the-gioi/vuot-trung-quoc-viet-nam-co-luc-luong-lao-dong-lon-nhat-tai-nhat-ban-20210201175026658.htm
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/thuc-day-thoa-thuan-hop-tac-ve-danh-gia-ky-nang-nghe-quoc-gia-voi-nhat-ban-20210128230640010.htm
https://baodansinh.vn/tang-cuong-hop-tac-danh-gia-ky-nang-nghe-quoc-gia-voi-nhat-ban-20210128212414926.htm


 

 

thiện môi trường doanh nghiệp và đều đặn đầu tư cho đào tạo nhân sự công nghệ cao. (Lao Dong 

Ngày 1/2) 

 

Dự Án Đầu Tư 200 Triệu USD Sản Xuất Linh Kiện Điện Tử Tại KCN Hoàng Mai 1 

 

Sáng 27/1, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ ký kết trực tuyến biên bản ghi nhớ về thỏa thuận đầu 

tư dự án Nhà máy linh kiện điện tử và tiêu thụ sản phẩm điện tử tại KCN Hoàng Mai 1, Thị xã 

Hoàng Mai. Dự án Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử cho máy tính xách tay, máy tính bảng, 

điện thoại thông minh và tiêu thụ sản phẩm điện tử được chia thành 2 giai đoạn, trong đó giai 

đoạn 1 có tổng mức đầu tư khoảng 200 triệu USD, sử dụng diện tích khoảng 130 ha đất và cần 

khoảng 30 nghìn lao động. (baonghean Ngày 27/1) 

 

Tin Trong Nước 

 

Những Ngành Nghề “Hot” Năm 2021 

 

Báo Dân Sinh liệt kê 7 ngành nghề “hot” với nhu cầu tuyển dụng cao trong năm 2021, bao gồm 

công nghê thông tin (IT), ngôn ngữ Anh, xây dựng, công nghệ thực phẩm, marketing, logistics 

và tư vấn tâm lý xã hội. Theo đó, nhu cầu nhân lực cho ngành IT cần khoảng 80.000 người/năm. 

Trong khi hàng năm, số sinh viên ra trường chỉ khoảng 32.000 người và chỉ 15% có thể đáp ứng 

được yêu cầu. Đối với khối ngành ngoại ngữ, ngoài ngôn ngữ Anh, các ngành ngôn ngữ Trung, 

Hàn, Nhật cũng giúp sinh viên, người lao động có nhiều cơ hội việc làm bởi hiện rất nhiều doanh 

nghiệp đa quốc gia đầu tư tại Việt Nam nên nhu cầu lao động thành thạo ngoại ngữ là rất lớn. 

Việt Nam đang tiến vào bảng xếp hạng 3 quốc gia có ngành xây dựng phát triển nhanh nhất tại 

châu Á, do vậy, nhu cầu nhân lực tăng chóng mặt với khoảng 400.000 - 500.000 người/năm. 

Trong khi đó, công nghệ thực phẩm là ngành được Chính phủ lựa chọn trong nhóm ngành công 

nghiệp chính ưu tiên phát triển giai đoạn 2025, tầm nhìn 2035. Bên cạnh đó, Marketing đang 

nằm trong top 6 những ngành hot nhất trong hiện tại và tương lai. Theo dự báo của Trung tâm 

Nhân lực TP. Hồ Chí Minh, riêng tại thành phố này, nhu cầu nhân lực ngành Marketing là 

10.000 người/năm. Đối với ngành Logistics, đay là ngành nghề đã có mặt tại Việt Nam khoảng 

30 năm trở lại đây với tốc độ phát triển ấn tượng, lên đến 35 - 40%. Hơn 1.500 doanh nghiệp 

đang hoạt động trong lĩnh vực này và con số này dự đoán sẽ càng tăng trong thời gian tới. Thống 

kê của Viện Nghiên cứu và phát triển Logistics Việt Nam, 3 năm tới, các doanh nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực Logistics cần khoảng 18.000 lao động, trong khi đó, hàng năm, nhu cầu 

tuyển dụng nhân lực của ngành Tư vấn tâm lý xã hội (TVTLXH) ước hơn 1.000 người. (Bao 

Dan Sinh Ngày 28/1) 

 

Gần 80% Lao Động Nữ Chưa Qua Đào Tạo Nghề 

 

Tại Đại hội XIII của Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị 

Nga đã có bài tham luận về "Quan tâm hỗ trợ phụ nữ tiếp cận, thụ hưởng chính sách an sinh xã 

hội, phúc lợi xã hội". Theo đó, dựa trên báo cáo năm 2019, còn khoảng 79,5% lao động nữ trong 

độ tuổi lao động chưa qua đào tạo. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của phụ nữ trong độ tuổi 

lao động lên đến hơn 66%, cao hơn hẳn so với phần lớn các quốc gia trên thế giới. Đây là nhóm 

https://laodong.vn/lao-dong-cuoi-tuan/viet-nam-se-tro-thanh-dau-tau-phat-trien-cua-dong-nam-a-875028.ldo
https://baonghean.vn/ky-bien-ban-ghi-nho-du-an-dau-tu-200-trieu-usd-san-xuat-linh-kien-dien-tu-tai-kcn-hoang-mai-1-281308.html
https://baodansinh.vn/nhung-nganh-nghe-hot-nam-2021-20210128095649577.htm
https://baodansinh.vn/nhung-nganh-nghe-hot-nam-2021-20210128095649577.htm


 

 

yếu thế trên thị trường lao động, với tỷ lệ thất nghiệp cao hơn bình quân chung của cả nước, việc 

làm bấp bênh, thu nhập thấp. Kết quả điều tra cho thấy, 13,6% dân số cả nước là người di cư. 

Trong đó, nữ giới chiếm 55,5%. Đối với nữ lao động di cư (công nhân, người bán hàng rong, lao 

động ở các chợ đầu mối, giúp việc gia đình, chăm sóc người ốm..v.v...) đều phải thuê nhà trọ. 

Đặc biệt, trong số hơn 65% dân cư nước ta sống ở nông thôn, trong đó khoảng 48,5% là lao động 

nữ. Họ có mặt ở hầu hết các công việc của quá trình sản xuất, chế biến, kể cả những công việc 

nặng nhọc và độc hại... ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài tới sức khoẻ, nhất là sức khoẻ sinh sản 

nhưng họ hầu như không được hưởng các chế độ thai sản. (Tuoi Tre, Bao Dan Sinh Ngày 28/1) 

 

Giai Cấp Công Nhân Tạo Ra Trên 65% Giá Trị Tổng Sản Phẩm Xã Hội 

 

Chiều 27/1, phát biểu trong phiên thảo luận tại Đại hội XIII, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động 

Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, tuy chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 14% dân số, 27% lực lượng 

lao động xã hội, song hằng năm giai cấp công nhân Việt Nam đã tạo ra trên 65% giá trị tổng sản 

phẩm xã hội và hơn 70% giá trị thu ngân sách nhà nước. (TBTC Ngày 27/1) 

 

Tần Suất TNLĐ Giảm, Tiết Kiệm 350 Tỷ Đồng Hàng Năm Chi Trả TNLĐ 

 

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, đến nay, hầu hết các mục tiêu của Chương trình Quốc 

gia về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) giai đoạn 2016- 2020 đều đạt kế hoạch đề ra, trong 

đó tần suất tai nạn lao động (TNLĐ) chết người là 6,14/100.000 lao động, giảm 19,74% so với 

giai đoạn 2011 – 2015 (tần suất là 7,19/100.000 lao động). Ước tính, đến hết năm 2020 đạt mục 

tiêu đặt ra (Bình quân mỗi năm giảm trên 5% tần suất TNLĐ). Trong năm 2019, có 6.288 doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất trong cả nước triển khai quan trắc môi trường lao động; 1.824.321 người 

lao động được khám sức khỏe định kỳ; 243.418 trường hợp người lao động làm việc trong điều 

kiện tiếp xúc với các yếu tố có hại được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp (BNN). Còn theo báo 

cáo từ các doanh nghiệp trong 5 năm qua, có 960.089 người lao động đã được khám phát hiện 

BNN (tùy theo thời gian tiếp xúc với yếu tố có hại). Trong 4 năm qua, Chương trình đã hỗ trợ 

trên 8,5 ngàn doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý ATVSLĐ. Chỉ tính riêng khu vực tham 

gia bảo hiểm xã hội, ước tính tiết kiệm được trên 90 tỷ đồng mỗi năm, còn tính trên toàn bộ lực 

lượng lao động là trên 350 tỷ đồng mỗi năm. (Bao Dan Sinh Ngày 27/1) 

 

Đại hội XIII: Đề Xuất Giải Pháp Phát Triển Bền Vững Kinh Tế Việt Nam 

 

Giáo sư Trần Văn Thọ, Giáo sư Đại học Waseda (Nhật Bản), thành viên Tổ tư vấn kinh tế của 

Thủ tướng Chính phủ, đã đề xuất một số giải pháp để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững nền 

kinh tế Việt Nam trong giai đoạn tới. Về lao động, hiện nay, trong cơ cấu lao động có việc làm 

thì còn tới 35% trong khu vực nông nghiệp là khu vực có năng suất thấp. Vì vậy, cần phải 

chuyển dịch lao động về nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ. Việt Nam cần phải đẩy mạnh 

công nghiệp hóa hơn nữa, như vậy mới thu hút được nguồn lực lao động từ khu vực nông nghiệp 

sang. (Vietnam Plus Ngày 31/1) 

 

Việt Nam Đặt Mục Tiêu Tăng Trưởng GDP Bình Quân 6,5-7%/Năm Giai Đoạn 2021-2025 

 

https://tuoitre.vn/lao-dong-nu-di-cu-den-thanh-pho-khu-cong-nghiep-rat-can-nha-o-20210127203629736.htm
https://baodansinh.vn/gan-80-lao-dong-nu-chua-qua-dao-tao-nghe-20210128111546213.htm
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su/2021-01-27/giai-cap-cong-nhan-tao-ra-tren-65-gia-tri-tong-san-pham-xa-hoi-98969.aspx
https://baodansinh.vn/tan-suat-tnld-giam-tiet-kiem-350-ty-dong-hang-nam-chi-tra-tnld-20210126104140115.htm
https://www.vietnamplus.vn/dai-hoi-xiii-de-xuat-giai-phap-phat-trien-ben-vung-kinh-te-viet-nam/692598.vnp


 

 

Nghị quyết Đại hội XIII đưa ra một số định hướng chủ yếu cho 5 năm tới. Theo đó, mục tiêu 

kinh tế tăng trưởng GDP giai đoạn 2021-2025 đạt bình quân 6,5-7%/năm. Đến năm 2025, GDP 

bình quân đầu người đạt khoảng 4.700-5.000 USD. Tốc độ tăng năng suất lao động được dự báo 

hơn 6,5% trong gia đoạn này. Nghị quyết đặt chỉ tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70% và lao 

động làm việc trong khu vực nông nghiệp chiếm khoảng 25% tổng lao động xã hội. (VietnamBiz 

Ngày 1/2)  

 

10.100 Doanh nghiệp Thành Lập Mới Khởi Sắc Cả Về Số Lượng Và Vốn Đăng Ký 

 

Theo đó, cả nước có gần 10.100 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 155.100 tỷ 

đồng và số lao động đăng ký là 115.900 lao động, tăng tương ứng 21,9%; tăng 25,9% và tăng 

37,2%. Trong tháng, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 15,4 tỷ đồng, 

tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. (Vietnam Plus Ngày 29/1) 

 

Vì Sao Việt Nam Nên Phát Triển Điện Gió Ngoài Khơi? 

 

Theo báo cáo 'Lộ trình gió ngoài khơi tại Việt Nam' của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam có tiềm 

năng đạt được công suất gió ngoài khơi từ 11GW đến 25GW cho đến năm 2035, có thể tạo ra tới 

700.000 việc làm mỗi năm và giảm thiểu được 217 triệu tấn khí thải CO2. (Cong Thuong Ngày 

28/1) 

 

Hòa Bình Giải Quyết Việc Làm Cho 121.000 Thanh Niên Trong 10 Năm 

 

Trong 10 năm, tỉnh Hòa Bình có trên 121.000 TN được giải quyết việc làm; trên 85.300 TN được 

học nghề, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 54,2%. (Bao Hoa Binh Ngày 29/1) 

 

Đà Nẵng Khuyến Khích Mở Chương Trình Đào Tạo Về Lĩnh Vực Ô Tô Điện 

 

TP. Đà Nẵng khuyến khích các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở đào tạo có tiềm năng chủ 

động liên kết, hợp tác mở ra các chương trình đào tạo, đặc biệt là đào tạo chuyên gia về lĩnh vực 

xe ô tô điện. Nhằm giúp hiện thực hoá Đề án, Đà Nẵng sẽ đề xuất áp dụng quy định hỗ trợ lãi 

suất đối với các dự án sản xuất hoặc sử dụng công nghệ sạch, năng lượng sạch, năng lượng tái 

tạo. Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ tranh thủ các nguồn vốn tài trợ ODA, phi chính phủ nước 

ngoài để nghiên cứu hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố có cơ hội tiếp cận nguồn 

vốn vay ưu đãi và các hỗ trợ kỹ thuật. (Dan Sinh Ngày 29/1) 

 

Doanh Nghiệp Quảng Ngãi Tuyển 19.000 Lao Động Với Mức Lương Từ 5 - 15 Triệu Đồng 

 

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi cho biết, hiện có 39 

doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng trên 19.000 lao động trong năm 2021. Mức lương 

được các doanh nghiệp đưa ra từ 5 - 15 triệu đồng mỗi tháng. (Dan Tri Ngày 30/1) 

 

Tuyển Dụng 12.000 Lao Động Làm Việc Trong KCX Và KCN Tại TP.HCM 

 

https://vietnambiz.vn/viet-nam-dat-muc-tieu-tang-truong-gdp-binh-quan-65-7-nam-giai-doan-2021-2025-20210201111124754.htm
https://www.vietnamplus.vn/doanh-nghiep-thanh-lap-moi-khoi-sac-ca-ve-so-luong-va-von-dang-ky/692288.vnp
https://congthuong.vn/vi-sao-viet-nam-nen-phat-trien-dien-gio-ngoai-khoi-151631.html
http://www.baohoabinh.com.vn/274/149321/Tao-chuyen-bien-tr111ng-cong-tac-thanh-nien.htm
https://baodansinh.vn/da-nang-khuyen-khich-mo-chuong-trinh-dao-tao-ve-linh-vuc-o-to-dien-2021012915182579.htm
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/doanh-nghiep-tuyen-19000-lao-dong-voi-muc-luong-tu-5-15-trieu-dong-20210129134403455.htm


 

 

Về nhu cầu tuyển dụng lao động trong năm 2021, đại diện Ban Quản lý các KCX và KCN 

TP.HCM cho biết, qua khảo sát 600 doanh nghiệp tại các KCX- KCN, nhu cầu tuyển dụng 

khoảng 12.000, chủ yếu để bù đắp số lao động đã nghỉ việc trong năm 2020. Trong đó, lao động 

có trình độ đại học trở lên khoảng 2.540, lao động có trình độ trung cấp đến cao đẳng khoảng 

4.700 người, còn lại là lao động phổ thông. Ngành nghề có tuyển dụng nhiều là may mặc và giày 

da. Hiện nay toàn TP.HCM có 3 KCX và 14 KCN với 1.396 dự án đang hoạt động. Hiện nay, 

đang có 276.698 lao động là người Việt Nam đang làm việc trong các KCX và KCN. Trong năm 

2020, có 93 doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với 19.841 người lao động bị ảnh 

hưởng việc làm. Trong đó 5.780 người lao động bị chấm dứt hợp đồng và 10.780 người lao động 

bị tạm ngừng việc có hưởng lương. (Bao Dan Sinh Ngày 1/2) 

 

TPHCM Cần Thúc Đẩy Thị Trường Lao Động Phát Triển Hơn Nữa 

 

Chiều ngày 27/1, Đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm trưởng 

đoàn đã có buổi làm việc với Sở LĐ-TB&XH TPHCM và Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM 

về công tác lao động, việc làm và quan hệ lao động trên địa bàn thành phố. Theo đó, dự kiến thị 

trường lao động TP. HCM sau Tết cần khoảng 30.000 chỗ làm việc. Báo cáo với Thứ trưởng và 

đoàn công tác, Đại diện Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cho biết, trong năm 2020, các thành phần kinh 

tế hoạt động trên địa bàn TP đã thu hút 306.992 lượt người vào làm việc, đạt 102,33% kế hoạch, 

số chỗ việc làm mới được tạo ra cho 136.729 người, đạt 101,28% kế hoạch năm. TP.HCM đã 

thực hiện đào tạo nghề cho 2.218 lao động; giải quyết việc làm trong nước cho 5.430 lao động 

thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ cho 3 người lao động đi làm việc ở ngước ngoài theo hợp 

đồng. Trong năm 2020, tổng số lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động là 14.972 

người. Tổng số lao động là người Việt Nam đang làm việc trong khu chế xuất và khu công 

nghiệp là 276.698 người. Số người lao động là người nước ngoài có 2.228 người. (Dan Tri, Bao 

Dan Sinh Ngày 27/1) 

 

TP HCM Giảm Dần Chỉ Tiêu Tuyển Sinh Lớp 10 

 

Mỗi năm, TP HCM sẽ giảm bớt 3% chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập để đáp ứng yêu cầu 

phân luồng nên một số trường sẽ giảm chỉ tiêu. Năm học 2019-2020, TP HCM tuyển gần 66.000 

chỉ tiêu vào lớp 10 công lập. (Nguoi Lao Dong Ngày 27/1) 

 

Novaland Cần 2.000 Nhân Sự Mới Trong Năm 2021 

 

Với sự phát triển không ngừng, dự tính cho đến 2023, Nova Group sẽ cần tới 40.000 nhân lực và 

phần lớn trong số này là nhân lực chất lượng cao bao gồm nhiều vị trí lãnh đạo - quản lý cấp cao, 

nắm giữ các vị trí trọng yếu trong các nhóm ngành mũi nhọn cùng hàng chục ngàn vị trí chuyên 

viên khác. Để hiện thực hóa những kỳ vọng đặt ra, trong năm 2021 Novaland đặt ra mục tiêu 

tuyển dụng tới 2.000 nhân sự, tăng gấp 3 lần năm 2020, trong đó có 200 vị trí dành cho nhân sự 

trung và cao cấp. (Tuoi Tre, Vietnam Plus, Thanh Tra.c om Ngày 27/1) 

 

Đồng Nai: Đào Tạo Nghề Cho Hơn 2.400 Lao Động Nông Thôn Trong Năm 2020 

 

https://baodansinh.vn/tuyen-dung-12000-lao-dong-lam-viec-trong-kcx-va-kcn-tai-tphcm-20210131232638929.htm
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/tphcm-can-thuc-day-thi-truong-lao-dong-phat-trien-hon-nua-20210127183700659.htm
https://baodansinh.vn/thu-truong-le-van-thanh-tphcm-phai-di-dau-ve-phat-trien-thi-truong-lao-dong-20210127163542078.htm
https://baodansinh.vn/thu-truong-le-van-thanh-tphcm-phai-di-dau-ve-phat-trien-thi-truong-lao-dong-20210127163542078.htm
https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/tp-hcm-giam-dan-chi-tieu-tuyen-sinh-lop-10-20210126214501842.htm
https://tuoitre.vn/novaland-can-2000-nhan-su-moi-trong-nam-2021-20210126161156665.htm
https://www.vietnamplus.vn/tuyen-dung-nganh-cong-nghe-thong-tin-hoi-phuc-nhanh-sau-covid19/691446.vnp
https://thanhtra.com.vn/kinh-te/lao-dong-viec-lam/tu-nay-den-2023-nova-group-can-toi-40-000-nhan-luc-177342.html


 

 

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai cho biết trong năm 2020, 

mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 nhưng thị trường lao động trên địa bàn 

tỉnh phục hồi khá tốt, tỷ lệ giải quyết việc làm vẫn đạt kế hoạch đề ra. Trong năm qua (2020), đã 

thực hiện tuyển mới đào tạo nghề cho 2.457 lao động nông thôn. Trong đó, có 799 người học 

nghề phi nông nghiệp và 1.678 người học nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Số người đã tốt 

nghiệp là 1.899 người, giải quyết việc làm cho 1.731 người. Số còn lại đang được đào tạo và sẽ 

tốt nghiệp đầu năm 2021. (Dan Sinh Ngày 31/1) 

 

Đồng Nai Nên Tập Trung Phát Triển Thị Trường Lao Động Và Đào Tạo Nghề 

 

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh đề nghị 

tỉnh nên tập trung phát triển thị trường lao động và đào tạo nghề. Ngày 28/1, Đoàn công tác của 

Bộ LĐ-TB&XH do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với 

UBND tỉnh Đồng Nai. Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai cho biết, tính đến cuối năm 2020, tổng số 

lao động làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp hơn 12.000.000 người, trong đó có 9.048 lao 

động là người nước ngoài. Toàn tỉnh Đồng Nai có 32 khu công nghiệp. Tổng số lao động đang 

làm việc tại các khu công nghiệp là 609.141 người. (Dan Sinh Ngày 29/1)  

 

Vĩnh Long Phấn Đấu Đào Tạo Nghề Cho 1.570 Lao Động Nông Thôn Trong Năm 2021 

 

Theo kế hoạch đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho lao động nông thôn trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Long từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2021, sẽ đào tạo nghề cho 1.570 lao động 

nông thôn. (Bao Vinh Long Ngày 29/1) 

 

Năm 2021: Đào Tạo Nghề Cho 1.570 Lao Động Nông Thôn Vĩnh Long 

 

Theo kế hoạch đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho lao động nông thôn trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Long từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2021, sẽ đào tạo nghề cho 1.570 lao động 

nông thôn. Các ngành nghề tổ chức đào tạo, gồm: đào tạo trình độ sơ cấp các nghề xây dựng dân 

dụng, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc trẻ, hàn, điện dân dụng, điện lạnh; đào tạo dưới 3 tháng các 

nghề may công nghiệp, nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ nhà hàng, kỹ thuật pha chế đồ uống, tiểu thủ 

công nghiệp, chăm sóc cây kiểng, du lịch cộng đồng. (Vinh Long Ngày 29/1) 

 

Sáp Nhập Trung Cấp Nghề Dĩ An Vào Cao Đẳng Nghề Việt Nam – Singapore 

 

Ngày 27/1, Trường Cao Đẳng Nghề Việt Nam - Singapore đã tổ chức lễ công bố sáp nhập 

Trường Trung Cấp Nghề (TCN) Dĩ An vào Trường Cao Đẳng Nghề (CĐN) Việt Nam-

Singapore. Đối với học sinh của Trường TCN Dĩ An sẽ tiếp tục học theo chương trình đào tạo 

của Trường TCN Dĩ An trước đây và sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp 

của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore. Đến năm học 2021-2022, Trường Cao đẳng 

nghề Việt Nam – Singapore sẽ tổ chức tuyển sinh chung và đào tạo thống nhất theo chương trình 

đào tạo của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore. (Binh Duong Ngày 27/1) 

 

 

https://baodansinh.vn/dong-nai-dao-tao-nghe-cho-hon-2400-lao-dong-nong-thon-20210130164141202.htm
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Bà Rịa - Vũng Tàu: Tư Vấn Việc Làm Và Đào Tạo Nghề Cho Hơn 106.000 Lượt Người 

 

Ông Phạm Quang Việt, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết trong 

năm 2020, Trung tâm đã tư vấn việc làm, học nghề và chính sách chế độ lao động cho 106.922 

lượt người. (Dan Sinh Ngày 31/1) 

 

https://baodansinh.vn/ba-ria-vung-tau-tu-van-viec-lam-va-dao-tao-nghe-cho-hon-106000-luot-nguoi-2021013023485679.htm

